
UCHWAŁA NR XLV/369/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa 

Na podstawie art. 10g w związku z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.2)) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przystępuje się do opracowania Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. 

§ 2. 

Określa się zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Staszowa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 1378, poz. 2327.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/369/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Na podstawie podjętej Uchwały nr XLIV/368/2021 z dnia 01.06.2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 
zadań powierzonych przez miasto i gminę Oleśnica oraz gminę Rytwiany w zakresie opracowania 
dokumentacji strategicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Staszowa gmina Staszów przystępuje do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Staszowa. W myśl art. 10g w związku z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. oraz art. 3 pkt 3 
i art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 
1295 z późn. zm.) wymaga podjęcia uchwały Rady Miejskiej. Dlatego też podjęcie przedmiotowej uchwały 
jest zasadne. 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLV/369/2021
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Szczegółowy  tryb  i  harmonogram  opracowania  projektu  Strategii  dla  Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem,

dokumentem będącym podstawą prowadzenia polityki rozwoju jest strategia rozwoju. Gminy

sąsiadujące,  powiązane  ze  sobą  funkcjonalnie  mogą  opracować  strategię  rozwoju

ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium.

Do  głównych  przesłanek  opracowania  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego

Staszowa należą:

1. wyzwania  stojące  przed  Miejskim  Obszarem  Funkcjonalnym  związane  ze  skalą

koncentracji  problemów  społeczno-gospodarczych  i  barierami  rozwojowymi  

(m.in. negatywne procesy demograficzne, zmiany społeczno-gospodarcze związane  

z pandemią, kryzys gospodarczy);

2. zmiana  kierunków  polityki  rozwoju,  reguł  finansowania  zewnętrznego,  związana

z nowym okresem programowania;

3. nowe  instrumenty,  dokumenty  oraz  aktualizacje  dokumentów  krajowych,

regionalnych, wyznaczających cele i kierunki polityki regionalnej.

Prace dotyczące opracowania Strategii dla MOF Staszowa będą prowadzone w poszanowaniu

zasady partnerstwa i współpracy. Taki sposób ma na celu umożliwienie szerokiej dyskusji nad

proponowanymi  rozwiązaniami,  uzyskanie  dodatkowych  informacji,  a  także

odpowiedzialności za powodzenie realizacji Strategii.

Opracowana  strategia  będzie  zawierać  wnioski  z  przeprowadzonej  diagnozy  społeczno-

gospodarczej  i  przestrzennej  gmin tworzących MOF (Staszów, Oleśnica i  Rytwiany),  cele

rozwojowe, kierunki działań oraz ich rezultaty, wskaźniki.

I. Szczegółowy  tryb  opracowania  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru
Funkcjonalnego Staszowa, w tym tryb konsultacji

1. Procedura  dotycząca  szczegółowego  trybu  opracowania  projektu  Strategii  dla

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w tym trybu konsultacji,  o których

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg,
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w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj.  Dz. U.

z 2019 r. poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawę z dnia

3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko  

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.).

2. Projekt  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Staszowa  opracowuje  się

zgodnie  z  przepisami  art.  10g  i  art.  10e  ust.  2-4  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  

o samorządzie gminnym.

3. Na  prace  związane  z  przygotowaniem  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru

Funkcjonalnego Staszowa składają się, w szczególności:

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

obszaru MOF Staszowa, przygotowanej na potrzeby strategii;

2) Wypracowanie założeń programowych Strategii MOF Staszowa:

2.1)  Określenie  celów  i  kierunków  działań  oraz  oczekiwanych  rezultatów  

i wskaźników;

3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii dla Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Staszowa:

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru MOF Staszowa

wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki

przestrzennej;

3.2)  Charakterystyka  obszarów  strategicznej  interwencji  zawartych  w  strategii

rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji

MOF Staszowa, wraz z zakresem planowanych działań;

4. Wypracowanie  założeń  wdrożeniowych  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru

Funkcjonalnego Staszowa:

4.1) Określenie systemu realizacji Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Staszowa, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

4.2) Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

5. Opracowanie  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Staszowa,

zgodnego  z  przepisami,  standardem  i  spójnego  z  wytycznymi  dokumentów

nadrzędnych.
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6. Konsultacje  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Staszowa  –

dokument  podlega  konsultacjom,  w  szczególności  z:  sąsiednimi  gminami  i  ich

związkami,  lokalnymi partnerami społecznymi i  gospodarczymi,  mieszkańcami gmin

MOF Staszowa, a także z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

6.1)  Ogłoszenie  co  najmniej  na  tablicach  informacyjnych  Urzędów  Gmin  oraz

stronach  internetowych  Gmin  MOF Staszowa informacji  o  konsultacjach,  terminie

i  sposobie  przekazywania  uwag  do  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru

Funkcjonalnego  Staszowa  oraz  terminie  i  miejscu  spotkań  konsultacyjnych.

Informacja  może  zostać  opublikowana  również  w  prasie  o  zasięgu  lokalnym  –

ogłoszenie  zawiera  dodatkowo informację  o  adresie  strony  internetowej,  na  której

zamieszczono projekt;

6.2) Przeprowadzenie konsultacji;

6.3) Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego 

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz

jego publikacja co najmniej na stronach internetowych gmin MOF Staszowa;

7. Opiniowanie  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Staszowa –

przekazanie  projektu  strategii  zarządowi  województwa  w  celu  wydania  opinii

dotyczącej  sposobu  uwzględnienia  ustaleń  i  rekomendacji  w  zakresie  kształtowania

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju

województwa;

8. Przygotowanie projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa po

uwzględnieniu  ewentualnych  zmian  wynikających  z  przeprowadzonych  konsultacji  

i opinii wydanej przez zarząd województwa;

9. Przeprowadzenie  uprzedniej  ewaluacji  trafności,  przewidywanej  skuteczności  

i efektywności realizacji Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa;

10. Przygotowanie projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa po

uwzględnieniu  ewentualnych  zmian  wynikających  z  przeprowadzonej  uprzedniej

ewaluacji;

11. Przeprowadzenie  lub  odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny

oddziaływania  na  środowisko  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru

Funkcjonalnego Staszowa:

11.1) Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
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udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  oraz  Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

11.2)  W  przypadku  uzgodnienia  konieczności  przeprowadzenia  strategicznej  oceny

oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania

na  środowisko projektu  Strategii  dla  Miejskiego Obszaru  Funkcjonalnego Staszowa,

zawierającej  informacje,  o  których  mowa w art.  51  ust.  2  ustawy,  o  której  mowa  

w pkt 11.1,

11.3)  W  przypadku  uzgodnienia  możliwości  odstąpienia  od  przeprowadzenia

strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  projektu  Strategii  dla  Miejskiego

Obszaru  Funkcjonalnego  Staszowa  –  odstępuje  się  od  czynności  wynikających

z ustawy, o której mowa w pkt 11.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się

prognozy oddziaływania na środowisko;

12. Przyjęcie  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Staszowa  przez  Radę

Miejską  w  Staszowie,  Radę  Miejską  Oleśnicy  oraz  Radę  Gminy  w  Rytwianach  

w drodze uchwały.
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II. Harmonogram  opracowania  projektu  Strategii  dla  Miejskiego  Obszaru

Funkcjonalnego Staszowa

Działanie Termin ramowy

1.
Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej MOF Staszowa, przygotowanej 
na potrzeby strategii.

II/III kwartał 2021 r.

2.

Wypracowanie założeń programowych oraz założeń 
funkcjonalno-przestrzennych Strategii dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w tym przeprowadzenie 
co najmniej dwóch spotkań warsztatowych z uzgodnionymi 
grupami społecznymi.

III kwartał 2021 r.

3. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii dla 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

III kwartał 2021 r.

4.

Opracowanie projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Staszowa, zgodnego z przepisami,
standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów
nadrzędnych.

III kwartał 2021 r.

5. Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

III kwartał 2021 r.

6. Przeprowadzenie konsultacji, w tym co najmniej dwóch 
spotkań konsultacyjnych.

III kwartał 2021 r. 
(co najmniej 35 dni od

dnia ogłoszenia)

7. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników
konsultacji oraz jego publikacja.

IV kwartał 2021 r. 
(do tygodnia od

zakończenia konsultacji)

8.
Przekazanie projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Staszowa do zarządu województwa
w celu wydania opinii.

IV kwartał 2021 r.

9. Zaopiniowanie projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Staszowa przez zarząd województwa.

IV kwartał 2021 r. 
(30 dni od otrzymania

przez Zarząd
Województwa projektu

strategii)

10.
Przygotowanie projektu 2.0 – po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian/uzupełnień wynikających 
z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.

IV kwartał 2021 r.

11.
Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności,
przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji
Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

IV kwartał 2021 r.

12.

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z 

IV kwartał 2021 r.
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późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w sprawie konieczności lub braku konieczności
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

13.

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii dla 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, odstępuje się 
od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się 
prognozy oddziaływania na środowisko.

IV kwartał 2021 r.

14.

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej
zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na 
środowisko projektu Strategii dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Staszowa, zawierającą informacje, o których 
mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

IV kwartał 2021 r.

15.
Przyjęcie Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Staszowa przez Radę Miejską w Staszowie, Radę Miejską 
Oleśnicy oraz Radę Gminy w Rytwianach w drodze uchwały.

IV kwartał 2021 r.

Wszystkie podane terminy są orientacyjne, z uwagi na trudny do planowania
okres pandemii COVID 19, a także procedury OOŚ.
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